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1. TIIVISTELMÄ 

 
Imatran yleiskaavaa ”Kestävä Imatra 2020” on muutettu Paajalan asuntoalu-
een eteläpuolella, Mansikkalan ja Imatrankosken kaupunginosien rajalla. 
Yleiskaavan muutos on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikut-
teinen kaava. Kaavamuutoksen tavoitevuosi on 2030. 
 
Mansikkalan Paajalan asuinkortteleiden ja Imatrankosken Martinpolun asuin-
kortteleiden välissä sijaitsevasta ”Kestävä Imatra 2020” -yleiskaavan lähivirkis-
tysalueesta osa on muutettu pientaloalueeksi (AP) ja osa alueesta on säilytet-
ty lähivirkistysalueena (VL). Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentami-
sen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti sekä lisää Imatrankosken ja Mansikkalan keskustojen läheisyyden 
pientalotonttitarjontaa. Kaavamuutoksessa on huomioitu ekologisen viheryh-
teyden tarve Vuokselta länteen ja pohjoiseen. 
 
Kaavamuutoksen pinta-ala on 6,07 ha. Alue on kokonaisuudessaan Imatran 
kaupungin omistuksessa. 

 
 
2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
 
2.1 Alueen kuvaus  

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Mansikkalan ja Imatrankosken kaupunginosien ra-
jalla, rakentamattomalla metsää kasvavalla alueella Martinpolun ja Paajalan 
pientaloalueiden välissä, Koulukadun länsipuolella. Alue on voimassa olevan 
asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta. 
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Kuva 1. Aluerajaus viistoilmakuvalla (Lentokuva Vallas Oy/Panu Nikkola 
2014). 
 
Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Imatrankosken keskustassa sekä 
Mansikkalassa. Molempiin kauppakeskittymiin tulee matkaa noin 1,5 kilomet-
riä. Lähimmät koulut, ala- ja yläkoulut sekä lukio, ja päiväkodit sijaitsevat noin 
kilometrin etäisyydellä Mansikkalassa. Mansikkalassa toimii myös Saimaan 
ammattiopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Julkiset terveys- ja sosiaali-
palvelut sijaitsevat osittain Mansikkalassa ja osittain Vuoksenniskalla, Honka-
harjussa, jonne matkaa on noin 7 kilometriä. Terveys- ja sosiaalipalveluita on 
keskitetty myös Imatrankoskelle. 

 
2.2 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue on osa laajempaa rakentamatonta metsäaluetta, jonka kautta 
kulkee Imatrankoskelta Paajalan, Meltolan ja Ukonniemen laduille johtava 
hiihtolatureitti. Alueella on lisäksi joitakin lähiasukkaiden käyttämiä polkuja. 
 
Suunnittelualue rajautuu pientaloalueisiin, joilla on rakennetut kunnallisteknii-
kan verkostot. Etelässä aluetta rajaavat Imatrankosken Martinpolun erillispien-
talotontit ja pohjoisessa Paajalan Poutakujan rivitalotontit.  
 
Alueen itäosassa, Koulukadun ja Paajalankadun risteyksen läheisyydessä, si-
jaitsee teleliikennemasto. 

 
2.3 Luonnonympäristö 
 

Yleispiirteiltään selvitysalue on pohjoiseen päin viettävän rinteen ja sen ala-
puolisen tasamaa-alueen metsää. Länsipuolella on ollut peltokaistale, joka on 
metsittynyt. Koilliskulmassa on teleliikennemasto ja sen vierestä kulkeva ke-
vyenliikenteenväylä. Alueella risteilee ulkoilupolkuja. Alue on osa kaupunki-
alueelle sijoittuvasta laajemmasta metsäalueesta. 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän eteläpuoliseen maas-
toon, jolle on tyypillistä moreenimaat ja niiden väliset savi- ja silttikerrostumat. 
Alueen eteläosassa on moreenimäki ja pohjoisosassa maaperä on hieno-
ainespitoisempaa. Eteläosan mäki on noin 10 metriä korkeampi kuin pohjois-
osan loivapiirteinen maasto ja noin 20 metriä Vuoksen vedenpinnan tasoa 
ylempänä. Pintavesien virtaussuunta on itään päin Vuokseen. Alueen keski-
osassa erottuu vanha vähävetinen ojauoma. 

 
Poutakujan ja Martinpolun asuinalueen väliselle virkistysalueelle on laadittu 
luontoselvitys vuosina 2014–2015 (Pöyry Finland Oy). Luontoselvityksen mu-
kaan eteläosan mäkialueella kasvaa varttuvaa ja varttunutta mäntymetsää. 
Rinteen alaosassa on kuusivaltaista sekametsää, joka jatkuu vyöhykkeenä 
koko kaavamuutosalueen läpi. Tasaisella alueella rinteen juurella on kuusival-
taista puustoa. Poutakujan asuinalueeseen rajoittuvan pohjoisosan keskiosa 
on muuta aluetta kosteampaa.  Kosteikkokohdan länsipuolella on matala 
kumpare, jonka puustossa on varttuvia kuusia ja mäntyjä. Selvitysalueen luo-
teisosassa kasvaa asuinalueen reunassa isoja koivuja, tuomia ja pihlajia sekä 
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raitoja ja nuorehkoja haapoja ja nuoria vaahteroita.  Alueen länsireunalla on 
soistunut alue, jonka puusto on mänty- ja koivuvaltaista ja tiheää (kuva 3). 
Alue rajoittuu lähellä Paajalan kuntopolkuja metsittyneeseen peltokaistalee-
seen, jota ojitus on kuivattanut ja joka on kasvillisuustyypiltään lähinnä ohut-
turpeista mustikkaturvekangasta.  
 

 
Kuva 2. Kaavamuutosalueen keskiosassa kasvaa kuusivaltaista sekametsää 
(6.7.2017/Tiia Sillgren). 
 
Selvityksessä todettiin, että alueen eläimistössä voi olla kangasmetsien ja 
kulttuuriympäristöjen lajeja, mutta laajempia metsäalueita vaativat lajit toden-
näköisesti puuttuvat. Linnustossa saattaa olla tavanomaisten lajien lisäksi 
vanhojen havumetsien ja lehtimetsien lajeja. Itäosan kolohaavassa oli käpyti-
kan pesä. Alueen varttunut kuusimetsä on mahdollista liito-oravan elinympä-
ristöä ja sinne sijoittuu pesäpuuksi sopiva kolohaapa. Liito-oravista ei kuiten-
kaan havaittu merkkejä keväällä 2014 eikä lähialueelta ole tiedossa liito-
oravahavaintoja. Selvitysalueella ei arvioida olevan erityistä merkitystä muille 
luontodirektiiviin liitteen IV(a) lajeille.  
 
Selvitysalueen todettiin olevan osa noin neliökilometrin laajuisesta kaupunki-
alueen keskelle sijoittuvasta metsä- ja lähivirkistysalueesta, johon sijoittuvat 
Imatran luonnonsuojeluselvityksessä (Imatran kaupunki 2000) mainitut koh-
teet Mansikkalan lettoräme ja Linjapuisto. Selvitysalueen kautta muodostuu 
yhteys niiden ja Vuoksen rantametsän välillä. Lännessä yhteys ei johda laa-
jemmille metsäalueille, joten sen merkitys ekologisena yhteytenä arvioitiin to-
dennäköisesti vähäiseksi. Selvitysalueen kohdalla metsäalueen luonnontilaa 
ovat muuttaneet lähialueiden rakentaminen, metsänhoito ja virkistyskäytöstä 
johtuva kasvillisuuden ja maaperän kuluminen.  
 
Luontoselvityksessä ei kaavamuutosalueella todettu luonnonsuojelulain (29 §) 
suojeltuja luontotyyppejä, vesilain (2. luku 11 § ja 3. luku 2 §) suojeltuja vesi-
luontotyyppejä tai puroja eikä metsälain (10 §) erityisen tärkeitä elinympäristö-
jä. Mikään alueen luontotyypeistä ei ole uhanalainen tai silmälläpidettävä. 
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Keskiosan metsäalue todettiin kuitenkin huomionarvoiseksi järeän puuston, 
lahopuuston ja rehevän kasvillisuuden takia. Lisäksi sillä todettiin olevan mer-
kitystä virkistyskäytölle. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä 
eikä niitä ole havaittu maastokartoituksissa. 

 
Metsäalueen huomioon ottaminen on maankäytön suunnittelussa huomioita-
vaa, mutta luontoarvot eivät rajoita voimakkaasti alueen maankäyttöä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Luontoselvityksen tutkimusalue vuonna 2014. Luontoarvoiltaan huo-
mionarvoisen metsäalueen sijainti on osoitettu vihreällä rasterirajauksella. 
(Pöyry 2015). 

 
2.4 Maaperä 
 

Kaavamuutosalueen maaperä on hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien aluet-
ta (rakennettavuusluokka III), jossa vallitsevien hiekka-hiedan, hiesun ja hie-
norakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen metrin savi-, lieju- 
tai turvekerroksia. 
 
Maapohjan kantavuus III-luokkaan kuuluvilla alueilla on yleensä hyvä. Kaivet-
tavuus vaihtelee suuresti. Hiekka-hietamaat ovat yleensä suhteellisen helposti 
kaivettavia, samoin osa moreeneista. Sen sijaan silttiaines on paikoin hyvin 
kovaa. III-alueella esiintyvät maalajit hiekkaa lukuun ottamatta löystyvät hel-
posti veden vaikutuksesta, mikä saattaa märkinä vuodenaikoina ja pohjave-
den tuntumassa kaivettaessa aiheuttaa huomattavia vaikeuksia. 
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2.5 Radon 

Kaava-alue sijaitsee Säteilyturvakeskuksen vuonna 1995 ja ympäristöasiain-
palvelukeskuksen vuonna 1996 tekemän selvityksen mukaan suurelta osin 
kohonneen radontason alueella, jolla mittaustuloksista 1-9 % ylittää 400 
Bq/m³. Kaavamuutosalueen pohjoisosa kuuluu korkean radontason aluee-
seen, jolla mittaustuloksista 10-49 % ylittää 400 Bg/m3. Lisäksi helmikuussa 
2001 tehdyssä radonmittauksessa Martinpolulla on todettu korkea radontaso, 
jossa mittauksista 10–49 % ylittää 400 Bg/m3. Radonriski tulee ottaa huomi-
oon jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa haittojen ehkäisemiseksi 

 
2.6 Maanomistus 
 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,07 hehtaaria.  Alue on kokonaisuudes-
saan Imatran kaupungin omistuksessa (vaalean vihreät alueet). 
  

 
Kuva 4. Ote maanomistuskartasta (StellaWeb/Imatran kaupunki 18.4.2017) 
 

 
3. VOIMASSA OLEVA KAAVATILANNE 

 
3.1 Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakunta-
kaavassa yleiskaavan muutosalue on taajamatoimintojen aluetta (A). Alue on 
osa kasvukeskusalueen laatukäytävää (lk), kaupunki-/taajamarakenteen kehit-
tämisen kohdealuetta (kk) sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-
aluetta (mv). 
 
Kasvukeskusalueen laatukäytävällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työs-
säkäynti ja kasvukeskusalue. Kaupunkirakenteen kehittämisen kohdealuee-
seen liittyvät osa-alueet, joissa on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella 
aluetta toiminnallisena kokonaisuutena.  
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Taajamatoimintojen alueen merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-
lua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimin-
toihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien si-
säiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen 
huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet. 
 
Yleiskaavan muutos on maakuntakaavan aluevarausten ja tavoitteiden mu-
kainen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Ote maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on 
osoitettu sinisellä soikiolla. 
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3.2 Yleiskaava 
 

Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 19.4.2004. Yleiskaavassa kaava-alue on lähivirkistysaluetta, jonka alu-
eella toimenpiteet ovat luvanvaraisia (VL).  Lisäksi kaavan muutosalueen läpi 
kulkee ohjeellinen pääulkoilureitti. Yleiskaavassa on asetettu tavoitteeksi eko-
loginen viherkäytävä Vuokselta länteen ja Ukonniemeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 6. Ote yleiskaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu punaisella viivalla. 
 

3.3 Asemakaava 
 

Yleiskaavamuutosalueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistamat 
kaavat 645 (22.4.1985) ja 660 (12.6.1986) sekä teknisen lautakunnan hyväk-
symä kaava 986 (4.11.2008). 
 
Yleiskaavan muutosalue on lähes kokonaisuudessaan asemakaavoissa lähi-
virkistysaluetta (VL). Virkistysalue jakautuu Mansikkalan ja Imatrankosken 
kaupunginosiin. Koulukadulta on ohjeellinen ulkoilureittiyhteys Paajalan kun-
topolulle (ur). Kaavan 660 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alueelle (ET) on pystytetty teleliikennemasto.  
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3.4 Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja selvitykset 
 

− Paajalan asemakaava, luontoselvitys (Pöyry 2015) 
− Paajalan Martinpolun ja Poutakuja virkistysalueen kaavamuutoksen 

melumittausraportti 1.-2.8.2017 (Imatran seudun ympäristötoimi / Lit-
manen 2017) 

− Imatra tekee tulevaisuuden –kaupunkistrategia (2015) 
− Imatran ympäristöohjelma (2016) 
− Asemakaavan muutos vastaavalla alueella on käynnistetty samanaikai-

sesti yleiskaavan muutoksen kanssa 
 

 
4. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA OSALLISET 
 
4.1 Suunnittelun tarve ja tavoitteet 
 

Imatran kaupunginvaltuusto on asettanut yhdeksi avaintavoitteeksi monipuo-
listen asumisen vaihtoehtojen tarjoamisen kaikille kohderyhmille (Kaupunki-
strategia 2030). Kaupunkirakenteen kehittämisen tavoitteena on kaupunkira-
kenteen tiivistäminen ja erityisesti keskustojen läheisyydessä sijaitsevien pien-
talotonttien tarjoaminen täydennysrakentamisalueilta. Kaupunkirakenteen tii-
vistäminen ja täydennysrakentaminen edellyttävät tarkastelua rakennettujen 
alueiden välissä sijaitsevilla rakentamattomilla alueilla, jotka usein ovat viher-
alueina ja varattu voimassa olevassa yleiskaavassa virkistysalueiksi. 
 
Laadittavan yleiskaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkira-
kenteen täydennysrakentaminen ja uusien pientalotonttien tarjoaminen Imat-
rankosken ja Mansikkalan keskustojen ja palvelujen läheisyydessä. Huolimat-
ta pientaloalueen sijoittumisesta yleiskaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle 
on muutoksessa tarpeen huomioida ekologisen viherkäytävän jatkuvuus 
Vuokselta länteen ja edelleen pohjoiseen. 

 
Imatran yleiskaavan ”Kestävä Imatra 2020” ollessa oikeusvaikutteinen on tar-
koituksenmukaista laatia myös yleiskaavan muutos maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisena oikeusvaikutteisena kaavana. Yleiskaavan muutoksen tavoite-
vuosi on 2030. 

 
4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle 
yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Keskeisimpiä näistä tavoit-
teista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Tavoitteet tulee ottaa huo-
mioon ja niiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, 
maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. 
 
Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
(VAT) uudistamista. Tavoitteena on, että valtioneuvosto voisi päättää uudiste-
tuista tavoitteista loppuvuodesta 2017. Uudistettavana on valtioneuvoston 
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30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 osittain tarkistama päätös valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista. 
 
Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellai-
sia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituk-
sessa ja erityisesti yleiskaavoissa. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuuksista suunnitte-
lualuetta koskevat erityisesti toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntaraken-
ne ja elinympäristön laatu sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat. 
 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuuksia ovat: 
- Toimiva aluerakenne 
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
- Helsingin seudun erityiskysymykset 
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
4.3 Osalliset 

 
Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 

 Etelä-Karjalan liitto 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys  
Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Sähkö- ja puhelinyhtiöt 
Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut / Liikuntapalvelut 
Vammaisneuvosto 
Vanhusneuvosto 
Nuorisovaltuusto 

 
 
5. YLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 
5.1 Yleisperustelut ja -kuvaus 

 
Imatran yleiskaavaa ”Kestävä Imatra 2020” on muutettu Paajalan asuntoalu-
een eteläpuolella, Mansikkalan ja Imatrankosken kaupunginosien rajalla. 
Yleiskaavan muutos on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikut-
teinen kaava. Kaavamuutoksen tavoitevuosi on 2030. 
 
Mansikkalan Paajalan asuinkortteleiden ja Imatrankosken Martinpolun asuin-
kortteleiden välissä sijaitsevasta ”Kestävä Imatra 2020” -yleiskaavan lähivirkis-
tysalueesta osa on muutettu pientaloalueeksi (AP) ja osa alueesta on säilytet-
ty lähivirkistysalueena (VL). Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentami-
sen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen Imatran kaupunginvaltuuston asetta-
mien tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä lisää 
pientalotonttitarjontaa Imatrankosken ja Mansikkalan keskustojen lähellä. 
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Kaavamuutoksessa on huomioitu ekologisen viheryhteyden tarve Vuokselta 
länteen ja pohjoiseen. 

 
5.2 Yleiskaavan rakenne 
 

Yleiskaavan muutos kohdistuu ”Kestävä Imatra 2020” yleiskaavan mukaiseen 
virkistysalueeseen. Kaavamuutoksella laajennetaan pientalovaltaista asunto-
aluetta (AP) kaavan virkistysalueelle (VL). Laajennusalue on rajattu Imatran-
kosken kaupunginosan pohjoisosassa sijaitsevan Martinpolun kortteleiden 
pohjoispuolelle. Laajennetun pientalovaltaisen asuntoalueen ja Mansikkalan 
kaupunginosan eteläreunalla sijaitsevan Poutakujan kortteleiden väliin on 
osoitettu lähivirkistysalue (VL), jota kautta säilyy viheryhteys ja ulkoilureitin jat-
kuvuus Vuokselta ja Imatrankoskelta länteen ja pohjoiseen. 
 
Ekologinen viherkäytävä Vuokselta länteen ja pohjoiseen on huomioitu yleis-
kaavan muutoksessa. Viherkäytävät toimivat paikallisina ulkoilureittien väylinä, 
joten viherkäytävien säilyminen ja jatkuvuus ovat tärkeitä Imatran viheraluei-
den toiminnallisuuden kannalta. 
 
Alueen tarkempi jatkosuunnittelu tapahtuu asemakaavalla, jonka tavoitteet ja 
pääpiirteiset aluerajaukset on määritelty yleiskaavan muutoksella.  
 
Yleiskaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 6,07 hehtaaria, josta pientalo-
aluetta on 2,52 ha ja virkistysaluetta 3,55 ha. 
 
 

6. YLEISKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 
 
6.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 

Pientaloalueen täydennysrakentamisen ratkaisut tarkentuvat asemakaava-
muutoksella. Asuntoalueen laajentaminen ei vaikuta olemassa olevaan kortte-
lirakenteeseen. Yleiskaavan myötä kaupunginosien rajalla ollut virkistysalue 
supistuu ja aivan tonttien äärellä tapahtunut laajalla viheralueella liikkuminen 
siirtyy hieman kauemmaksi. 
 
Luonnon kokemisen ja virkistymisen mahdollisuudet eivät kokonaisuutena 
merkittävästi muutu pientaloalueen rakentumisen myötä. Kaavan toteuttami-
nen johtaa luonnontilaisten alueiden paikoittaiseen kaventumiseen. Marjas-
tukseen ja sienestykseen soveltuvat alueen supistuvat. 

 
6.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 
Rakentamisen myötä aiheutuu paikallisia vaikutuksia maaperään, mutta kaa-
van toteuttaminen ei merkittävästi vaikuta alueen geologiseen suurmuodos-
toon ja maisemarakenteeseen.  
 
Kaavan mukainen maankäyttö ei lisää päästöjä vesistöihin, sillä rakennettavat 
alueen tulevat olemaan viemäröinnin piirissä eikä alue ole pohjavesialuetta. 
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6.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-
roihin 

 
Kaava-alueelle tehdyssä luontoselvityksessä todettiin, että selvitysalueella tai 
sen läheisyydessä ei ole Natura 2000 -kohteita eikä alueella todettu luonnon-
suojelulain (29 §) suojeltuja luontotyyppejä, vesilain (2. luku 11 § ja 3. luku 2 
§) suojeltuja vesiluontotyyppejä tai puroja eikä metsälain (10 §) erityisen tär-
keitä elinympäristöjä. Mitään alueen luontotyypeistä ei todettu uhanalaiseksi 
tai silmälläpidettäväksi. Alueelta ei ollut tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä 
eikä niitä ole havaittu maastokartoituksissa. Keskiosan metsäalue todettiin kui-
tenkin huomionarvoiseksi järeän puuston, lahopuuston ja rehevän kasvillisuu-
den takia. Lisäksi sillä todettiin olevan merkitystä virkistyskäytölle. Selvityk-
sessä todettiin, että metsäalueen huomioon ottaminen on maankäytön suun-
nittelussa huomioitavaa, mutta luontoarvot eivät rajoita voimakkaasti alueen 
maankäyttöä.  
 
Luontoselvityksessä todettiin lisäksi, että kaava-alueen kautta muodostuu yh-
teys noin neliökilometrin laajuisen kaupunkialueen keskelle sijoittuvan metsä- 
ja lähivirkistysalueen sekä Vuoksen rantametsän välillä. Koska lännessä yhte-
ys ei johda laajemmille metsäalueille, sen merkitys ekologisena yhteytenä ar-
vioitiin todennäköisesti vähäiseksi. 
 
Kaavamuutos aiheuttaa eniten suoria muutoksia kasvillisuuteen ja eläimistöön 
rakentamisen osoitetuilla alueilla, joista nykyinen kasvillisuus ja eläimistö pää-
osin häviävät.  
 
Yleiskaavan myötä metsää kasvava virkistysalue supistuu. Koska alue on osa 
laajemmasta noin neliökilometrin laajuisesta viheralueesta, supistumisen vai-
kutus jää vähäiseksi koko kaupungin mittakaavassa. Lähialueen asukkaille 
virkistysalueen supistumisella on suurempi vaikutus. 
 
Yleiskaavan muutoksessa on huomioitu viheralueen sekä ulkoilu- ja hiihtolatu-
reittien jatkuvuus ja luontoselvitykseen perustuen voidaan todeta, että kaavan 
luontovaikutukset ovat vähäiset. Aluerajaukset asuntoalueen ja virkistysalueen 
kesken tarkentuvat asemakaavassa. 

 
6.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 

sekä liikenteeseen 
 

Kaavaratkaisun täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta Imatran-
kosken ja Mansikkalan keskustojen välissä ja lisää pientalotonttien tarjontaa  
keskustojen lähellä. Kaavamuutoksessa on huomioitu viheryhteyden tarve 
Vuokselta länteen ja pohjoiseen. 
 
Täydennysrakentaminen alueella on yhdyskunta- ja energiataloudellisesti 
edullista uusien rakennuskorttelien sijaitessa teknisiltä verkostoiltaan valmiin 
kaupunkirakenteen sisällä.   
 
Uusien pientalokortteleiden rakentaminen lisää vähäisessä määrin liikennettä 
alueella. Pääkatuna toimivalla Koulukadun liikenteen vähäisellä kasvulla ei ole 

 13 



merkitystä. Etäisyydet alueelta palveluihin ovat hyvin kohtuulliset ja saavutet-
tavissa myös jalkaisin ja pyörällä. 

 
6.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön 
 
Kaupunkikuva Koulukadulla Heikinkadun ja Vuoksenrannantien välisellä reilun 
kilometrin matkalla on nykyisellään pientalovaltainen. Uuden pientaloaluetta 
suojaa viheralue Koulukadulta katsottuna, jolloin pientaloalueen vaikutus Kou-
lukadun katukuvaan on vähäinen. 
 
Suurin maisemakuvallinen vaikutus kohdistuu lähialueen asukkaiden käyttä-
mään virkistysalueeseen. Virkistyskäytössä olevasta metsästä osa muuttuu 
rakennetuksi ympäristöksi. Uusien rakennusten sijoittamisessa tulee huomioi-
da maaston pienmuodot ja olemassa oleva puusto, jotta muutos maisemaku-
vaan lieventyisi. Jatkosuunnittelussa on mahdollista jättää viheraluevyöhyk-
keet olemassa olevien ja uusien kortteleiden väliin. 
 
Kaavamuutosalueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökoh-
teita, joten kaavalla ei ole niihin vaikutuksia. 
 

6.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittämiseen 
 

Kaava-alueen pienialaisuudesta ja tulevien asukkaiden suhteellisen vähälu-
kuisuudesta johtuen ei kaavamuutoksella ole vaikutusta elinkeinoelämään tai 
sen kilpailuun esimerkiksi palveluiden käyttäjinä. 

 
6.6 Etelä-Karjalan maakuntakaavan / vaihekaava I:n tavoitteiden toteutuminen 
 

Yleiskaavan muutos painottuu Imatran kaupunkirakenteen sisäiseen kehittä-
miseen tiivistämällä kaupunkirakennetta suhteellisen pienellä alueella. Maa-
kunnallisia tai ylimaakunnallisina yhteyksiä tai kehittämisvyöhykkeitä ei yleis-
kaavan muutos sisällä. Alueen tuleva käyttötarkoitus on asumista ja kaupun-
gin asukkaiden virkistysaluekäyttöä, jolla ei ole merkitystä matkailun, laajem-
man virkistyksen tai kulttuurin toiminnoille. 

 
Kaavamuutos toteuttaa maakuntakaavan ja kaupungin kaupunkirakenteellista 
tavoitetta tiivistyvästä kaupunkirakenteesta. Alue toteuttaa eheytyvän yhdys-
kuntarakenteen periaatetta, lisää jossain määrin keskustapalveluiden kysyn-
tää ja mahdollistaa autottoman palveluiden hyödyntämisen. Suunnittelualue 
tukeutuu tehokkaasti olemassa oleviin teknisiin verkostoihin. 

 
6.7 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 
 

Toimiva aluerakenne  
 

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elin-
keinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyn-
tämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä 
elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyö-
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dyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijai-
sesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään 
monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana 
kokonaisuutena. 

 
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan liikenneverkkoon ja yhdyskuntara-
kenteeseen. Alue toteuttaa eheytyvän yhdyskuntarakenteen periaatetta, lisää 
Imatrankosken ja Mansikkalan keskustapalveluiden kysyntää ja mahdollistaa 
autottoman palveluiden hyödyntämisen. 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

 
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, ta-
loudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskun-
tarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taa-
jamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.  

 
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutu-
vien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen 
poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavis-
sa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden 
vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuu-
tokseen sopeutumiselle. 

 
Erityistavoitteet: Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työ-
paikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevas-
ta yhdyskuntarakenteesta.  

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskan-
nan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taaja-
mia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhte-
näisiä kokonaisuuksia. 

 
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista 
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uu-
sia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille 
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.  
 
Elinympäristön toimivuus ja taloudellisuus on huomioitu hyödyntämällä ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta ja sijoittamalla uusi rakentaminen nykyi-
sen katuverkon läheisyyteen. Seudullisesta tarkasteltuna uusi rakentamisalue 
sijoittuu nykyisen kaupunkirakenteen välittömään läheisyyteen ja alue on hy-
vin saavutettavissa päätieverkolta. Koko kaavamuutosalue sijoittuu palvelui-
den ja työpaikkojen sijainnin kannalta edullisesti. 
 
Yksityisautoilun lisäksi on mahdollista saavuttaa palvelut joukkoliikenteellä, 
jalkaisin ja pyöräillen. 
 
Pientaloalueen erottaminen lähivirkistysalueella Koulukadusta vaimentaa ohi-
kulkuliikenteen mahdollisia liikenteen asutukselle aiheuttamia häiriöitä.  
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Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperin-
nön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. 
 
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkai-
den ja herkkien alueiden monimuotoisuudensäilymistä. Ekologisten yhteyksien 
säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaa niiden ja muiden arvokkaiden 
luonnonalueiden välillä edistetään. 
 
Kaava-alueelle tehdyssä luontoselvityksessä mitään alueen luontotyypeistä ei 
todettu uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi. Alueelta ei ollut tiedossa uhan-
alaisten lajien esiintymiä eikä niitä ole havaittu maastokartoituksissa. Keski-
osan metsäalue todettiin kuitenkin huomionarvoiseksi järeän puuston, laho-
puuston ja rehevän kasvillisuuden takia. Lisäksi sillä todettiin olevan merkitys-
tä virkistyskäytölle ja että se tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, 
mutta luontoarvot eivät rajoita voimakkaasti alueen maankäyttöä.  
 
Luontoselvityksessä todettiin lisäksi, että kaava-alueen kautta muodostuu yh-
teys noin neliökilometrin laajuisen kaupunkialueen keskelle sijoittuvan metsä- 
ja lähivirkistysalueen sekä Vuoksen rantametsän välillä. Koska lännessä yhte-
ys ei johda laajemmille metsäalueille, sen merkitys ekologisena yhteytenä ar-
vioitiin todennäköisesti vähäiseksi. 
 
Yleiskaavan myötä metsää kasvava virkistysalue supistuu. Yleiskaavan muu-
toksessa on kuitenkin huomioitu viheralueen sekä ulkoilu- ja hiihtolatureittien 
jatkuvuus sekä ekologisen viherverkoston säilyvyys. Aluerajaukset asuntoalu-
een ja virkistysalueen kesken tarkentuvat asemakaavassa. 

 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. 
 

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsit-
tävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen si-
ten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäris-
töä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomio-
ta kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.  

 
Yleiskaavan muutoksella suunniteltu pientalovaltainen asuntoalue sijaitsee jo 
toteutuneen kaupunkirakenteen sisällä, jolloin aluevarauksilla ei ole vaikutusta 
valtakunnallisiin liikenneverkostoihin tai energiahuoltoon. Pientaloalueen si-
jainti lähellä keskustoja mahdollistaa autottoman palveluiden hyödyntämisen. 
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7. SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
7.1 Kaavan vireilletulo 
 

Yleiskaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen kuulutuksen yh-
teydessä Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 
3.3.2016. 
  

7.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 

Yleiskaavan muutosluonnoksesta on pidetty sidosryhmäpalaveri 15.5.2017, 
jossa on pyydetty palautetta sekä yleis- että asemakaavaluonnoksista. kau-
punkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueelta. Lisäksi on pyydetty palautetta 
liikuntapalveluilta, Imatran Lämpö Oy:lta sekä sähkö- ja puhelinyhtiöitlä. Luon-
nosvaiheen lausunnot on pyydetty myös Etelä-Karjalan liitolta ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselta. Palautteet ja lausunnot on pyydetty antamaan 
9.6.2017 mennessä. 
 
Kaavaluonnosta on tarkistettu saadun palautteen perusteella, jonka takia 
luonnosta ei esitelty kuntalaisille alkuperäisen aikataulun mukaisesti touko-
kuussa 2017. Luonnoksen aluerajausta asuinalueen ja virkistysalueen osalta 
on tarkistettu. 
 
Päivitetystä kaavaluonnoksesta pyydetään uudelleen lausunnot Etelä-Karjalan 
liitolta, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Imatran seudun luonnonsuojelu-
yhdistykseltä, vammais- ja vanhusneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta. Li-
säksi pyydetään palautetta kaupungin vastuualueilta sekä mahdollisilta muilta 
osallisilta.  
 
Yleiskaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-Suomen 
ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Imatran seudun ympäristölautakunnal-
ta sekä Imatran kaupungin rakennusvalvontajaostolta. 
 

7.3 Viranomaisyhteistyö 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan liitto eivät ole nähneet tar-
peelliseksi MRL 66 § ja MRA 18 § mukaista kaavan aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelua. Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneu-
vottelu. 
 

7.4 Luonnosvaiheen kuuleminen 
  

Yleiskaavan muutosluonnoksen esittely järjestetään 14.9.2017 yhdessä alu-
een asemakaavan muutosluonnoksen esittelyn kanssa.  Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen esittely- ja kuulemistilaisuudesta tiedo-
tetaan Uutisvuoksessa, Imatran kaupungintalon ilmoitustaululla ja internet-
sivuilla, lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille lähetetään kut-
sukirjeet esittelytilaisuuteen.  Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja arvioida 
kaavan vaikutuksia. Yleiskaavan muutosluonnoksen esittelytilaisuudessa on 
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esillä lähtötietoaineistoa, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yleiskaavaluon-
nos sekä yleiskaavaselostus. Lisäksi esillä on asemakaavamuutosta koskeva 
aineistoa. 
 

 
8. YLEISKAAVAN MUUTOKSEN PÄÄTÖKSENTEKO 
 
8.1 Nähtävilläolo  
 

Yleiskaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville kaupunkikehittämislautakun-
nan hyväksymisen jälkeen vähintään 30 päiväksi kaupungintalon Asiakaspal-
veluun. Kuulutus julkaistaan Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja in-
ternetsivuilla sekä lähetetään kirjeitse tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille. 
 
Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätet-
tävä yhteystietoineen kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kir-
jaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 

 
8.2 Päätöksenteko MRL 37 § 

 
Yleiskaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksen 
jälkeen kaava saa lainvoiman (valitusaika 30 pv), jollei päätöksestä ole tehty 
määräaikana valitusta, oikaisukehotusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaava tulee voimaan, kun 
lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallin-
to-oikeudelle, osoitteella: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744 
70101 Kuopio 

 
 
9. YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nyt laaditun yleiskaavan muutoksen 
päämääränä on yhdyskuntarakenteeseen liittyvän maankäytön ohjaaminen. 
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryh-
dyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 
mom.). Tämä yleiskaavan muutos korvaa samaa aluetta koskevan aikaisem-
min hyväksytyn ”Kestävä Imatra 2020” -oikeusvaikutteisen yleiskaavan siltä 
osin kuin nämä ovat päällekkäisiä (MRL 42 § 3 mom.). 
 
Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan 
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3 mom). Yleiskaava tu-
lee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa. Koska yleiskaava on asema-
kaavaa yleispiirteisempi, tarkoituksenmukainen joustavuus on mahdollista ja 
esimerkiksi yksityiskohtaisempien selvitysten perusteella maankäyttö voi edel-
leen tarkentua asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavan tulee kuitenkin tu-
kea yleiskaavan tavoitteita. 
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Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta 
yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia valtion 
ja kunnan viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai to-
teuttamistehtäviä. 

 
Imatralla 5.5.2017  Päivitetty 4.9.2017 
 
 
Laatinut    Hyväksynyt 
 
 
 
Tiia Sillgren    Jaana Huovinen 
kaavoitusinsinööri   asemakaava-arkkitehti 
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